
 

 

 

প্রে রযররজ-০২ 

০১ ভুাযযাভ ১৪৪০ রজরয/ ১১ প্রপ্টেম্বয ২০১৮ আংপ্টযরজ  
 

ভারানা জারারুদ্দীন াক্কানী য. এয ভৃতু্ু উরপ্টে প্রাকফাত্তা।  

 الحمد ہلل والصالۃ والسالم علی رسول ہللا وعلی ٓالہ وصحبہ ومن واالہ، أما بعد

ভস্ত েংা অল্লা ত্া’অরায, দরুদ  ারাভ ফত্ীর্ত প্রাক যাূরুল্লা [াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ] এয উয, ত্াাঁয 

রযফায রযজন,  ত্াাঁয াাফাগর্  ত্ায কর নুাযীগপ্টর্য উয। 

ফাদ ভাচায এআ প্রম,  

অল্লা ত্া’অরায ফার্ী: 

ََقاَتَلََمَعُهَِربِّيُّوَنََكثِيٌرََفَماََوَهُنوْاَلَِماَاَََوكََ ِبيٍّ َيِّنَمِّنَنَّ أََصاَبُهْمَِفيََسبِيِلَّللّاََِوَماََضُعفُوْاََوَماَاْسَتَكاُنوْاََوّللّاَُُيِحبُّ

اِبِرينَ)آلَعمران  (٦٤١ :َالصَّ

অয ফহু নফী রিপ্টরন, মাাঁপ্টদয ঙ্গী-াথীযা ত্াাঁপ্টদয নুফত্তী প্ট রজাদ কপ্টযপ্টি; অল্লায প্টথ ত্াপ্টদয প্রম কষ্ট প্টপ্টি এপ্টত্ ত্াাঁযা 

ীনফর রন, ক্লান্ত রন এফং দপ্টভ মারন। অয মাযা ফয কপ্টয, অল্লা ত্াপ্টদযপ্টক বারফাপ্টন। (অর আভযান: ১৪৬) 

 রজাপ্টদয থেদতক  েখ্ুাত্ অপ্টরভ ভারানা জারারুদ্দীন াক্বানী য. এয ভভতারন্তক ভৃতু্ুপ্টত্ অভযা ভস্ত ভুররভ উম্মা, 

অভীরুর ভুরভনীন াআখ্ াআফাতু্ল্লা অখু্ন্দমাদা ারপমাহুল্লা, ত্াাঁয প্রনতৃ্প্টে ভগ্র রফপ্টেয ভুজারদগর্, আভাযাপ্টত্ আরারভায 

ভুজারদগর্, ভারানা জারারুদ্দীন াক্কানী য. এয ন্তানগর্,  নাপ্টপ্টফ অভীরুর ভুরভনীন খ্রীপা রযাজুদ্দীন াপ্টফ 

ারপমাহুল্লা, াক্কানী াপ্টপ্টফয রযফায-রযজন এফং ত্াাঁয েফীর্ াথী াআখ্ অআভান অম-মাারযী ারপমাহুল্লা এয রনকট 

প্রাকফাত্তা প্র কযরি। প্রম ফুরি অল্লায যাস্তা রজাদ কযায উপ্টদ্দপ্টু প্রফয প্টপ্টি ত্ঃয ঐ প্টথ ীদ প্টপ্টি থফা 

ভৃতু্ু ফযর্ কপ্টযপ্টি, অল্লা ত্া’অরা এভন ফুরিপ্টক জান্নাপ্টত্ েপ্টফ কযাপ্টফন, প্রমভনরট অল্লা ত্া’অরা ফপ্টরপ্টিন। ভারানা 
জারারুদ্দীন াক্কানী এয উয অল্লা ত্া’অরা প্রকারট প্রকারট যভত্ ফত্ীর্ত করুন এফং ত্াাঁপ্টক নফীগর্, রিরদ্দকীন, ীদগর্  

িাপ্টরীনগপ্টর্য ঙ্গী করুন। অভীন আা যাব্বার অরাভীন।  

অল্লায জনু রজাদ কযা, রজাপ্টদ দৃঢ়দ থাকা, ধধমতধাযর্,  টর থাকায ফুাাপ্টয ভারানা জারারুদ্দীন াক্কানী উত্তভ উভা 

 উজ্জ্বর দৃষ্টান্ত রিপ্টরন। প্রমৌফন কাপ্টর রত্রন রজাদ রপ-াফীররল্লা শুরু কপ্টযন এফং প্রল রনঃো ত্ুাপ্টগয অগ মতন্ত এআ 

পযজ অদাপ্ট প্ররপ্টগ থাপ্টকন। ফাধতুকু ত্াাঁয রিপ্টক প্রত্া রনপ্টস্তজ কপ্টয রদপ্টপ্টি রকন্তু ত্াাঁয দৃঢ়ত্া  দ্বীপ্টনয জনু কুযফারনয  

জমফা-উদ্দীনা েপ্টত্ুক ো-েোপ্ট ভজফুত্ প্রথপ্টক ভজফুত্ ফস্থা রির। ১৯৯২ াপ্টর যারানপ্টদযপ্টক যারজত্  দখ্র ভুি 

ায য ফত্তভাপ্টন ২০১৮ ার মতন্ত ম্মান  দ ভমতাদায উপ্ট ৌকনপ্টক দদররত্ কপ্টয, ভার ম্পদপ্টক স্থাী ভপ্টন কপ্টয 



রত্রন কন্টকভ প্টথ টর থাপ্টকন। ভাতৃ্বূরভ প্রথপ্টক রজযত্, উদ্ভ্রান্ত জীফনমান, মুফক প্রিপ্টরপ্টদয াাদাত্  প্রগ্রপত্ায ত্াাঁয 

দৃঢ়ত্া  ভমফুত্ীপ্টত্ প্রকান রূ কম্পন ৃরষ্ট কপ্টযরন। রত্রন কাপ্টপযপ্টদয াভপ্টন ভাথানত্ কপ্টযনরন ফযং একজন যপ্টমগায 

অপ্টরভ  জানফাম ভুজারপ্টদয ভত্ কাপ্টপযপ্টদয মু্মপ্টখ্ টর রিপ্টরন। কভ-প্রফর াাঁচ দক মাফত্ রজাদী পপ্টয রত্রন মরদ 

কপ্টযা াপ্টথ অপ্টাল কপ্টযন ত্প্টফ রত্রন অল্লায ন্তুরষ্ট   َرحماءَبينهم (যস্পয ভরভতত্া) এয রবরত্তপ্টত্ কপ্টযপ্টিন। নুথা 
কাপ্টপযপ্টদয াভপ্টন ত্ায ভস্তক  َاشداءَعلیَالکفار (কাপ্টপযপ্টদয উয কপ্ট ায) এয েত্ীক রির।  

াক্কানী াপ্টপ্টফয ফড় ধযপ্টনয প্রখ্দভপ্টত্য ভপ্টধু একরট র ৃরথফীয প্রম প্রকান স্থান প্রথপ্টক অগত্ ভুারজয ভুজারদগপ্টর্য নুযত্ 

কযা। রত্রন াআখ্ উাভা রফন রাপ্টদন য. এফং ত্াাঁয াথীপ্টদয নুযাত্ কপ্টযপ্টিন, ত্াপ্টদয অশ্র রদপ্টপ্টিন এফং রজারদ 

কামতক্রপ্টভ রযূর্ত প্টমারগত্া কপ্টযপ্টিন। ত্াাঁয রজাদ  ভুজারদগপ্টর্য প্টমারগত্ায জমফা একরট কাযর্ রিপ্টরা রত্রন  ত্াাঁয 

ন্তানগর্ অপ্টভরযকা এফং ধফরেক রিয গরায কাাঁটা প্ট দাড়াফায।   

াক্কানী য. দুআ ুায াাপ্টযয াপ্টথ মুদ্ধ কপ্টযপ্টিন। এফং ত্াপ্টদযপ্টক যাজপ্টয ত্র গফপ্টয রনভরিত্ কযপ্টত্ কৃরত্প্টেয 

াপ্টথ বূরভকা ারন কপ্টযন। ১৯৯১ রিস্টাপ্টে করভউরনস্টপ্টদয াপ্টথ রড়াআ এয য রজতত্ েথভ এরাকা রির ‘প্রখ্াস্ত’। অয এআ 

মুদ্ধ াক্কানী াপ্টফ য. এয প্রনতৃ্প্টেআ ংগর ত্ প্টরির। রুপ্টদয দখ্রভুি ায য অপগারনস্তাপ্টন মখ্ন ভুজারদপ্টদয াপ্টথ 

মৃ্পি রকিু দপ্টরয যস্পপ্টযয ভাপ্টে মুদ্ধ রযরস্থরত্য ৃরষ্ট , ত্খ্ন রত্রন ত্াপ্টদয প্রথপ্টক রযূর্ত দূযে ফজা যাপ্টখ্ন। ১৯৯৬ 
রিস্টাপ্টে অভীরুর ভুরভনীন প্রভাল্লা ভুাম্মাদ উভয ভুজারদ য. এয প্রনতৃ্প্টে আভাযাপ্টত্ আরারভুা এয েরত্ষ্ঠা ক্কানী য. 

রনপ্টজয অফাফত্র, ভার-ম্পদ এফং এক এক াথী কপ্টয আভাযাপ্টত্ আরারভুায াভপ্টন অল্লায জনু প্র কপ্টযন।  

াক্বানী াপ্টপ্টফয জীফন উরাভাপ্ট দ্বীপ্টনয জনু ফাত্তা স্বরূ প্রম, একজন অপ্টরভ রনপ্টজয আরভপ্টক আরপ্টভ দ্বীপ্টনয নুানু াখ্ায 

াপ্টথ াপ্টথ রজাপ্টদয ভদানপ্টক কামতত্ রিত্ কপ্টয। াক্কানী াপ্টপ্টফয জীফনী এফং ত্াাঁয াাঁচ দপ্টকয রজাদ ভুজারদপ্টদয 
জনু দৃষ্টান্ত স্বরূ প্রম, প্রমৌফন প্রথপ্টক ফাধতকু মতন্ত ফরকিু এআ দ্বীন  রজাপ্টদয জনু উৎগত কযাআ উপ্টদ্দু  কারিত্ ফস্তু। 
ভারানা জারারুদ্দীন ক্কানীয াযারট জীফন অগুন  প্ররাায িাাত্প্টর রজাদ  রক্বত্াপ্টর রত্ফারত্ কপ্টযন। ফাধতপ্টকু ুস্থ 

প্ট ভৃতু্ু ফযর্ কযা ঐ ফ প্ররাকপ্টদয জনু নীত্ মাযা রজাদপ্টক দুরনাফী জীফপ্টনয ভারি ভপ্টন কপ্টয।  

অভযা অল্লা ত্া’অরায রনকট াক্কানী াপ্টপ্টফয উয ত্াাঁয যভত্ ফত্যপ্টর্য দযখ্াস্ত কযরি। অয ুপ্টযা উম্মপ্টত্য জনু এআ 

প্রদাা কযরি প্রম, 

 أللهمَأجرناَفیَمصيبتناَواخلفَلناَخيراَمنها،َآمينَياَرّبَالعالمين۔

প্র অল্লা অরন অভাপ্টদয এআ রফদ প্রথপ্টক েরযত্রার্ দান করুন এফং এয য অভাপ্টদয এয প্রথপ্টক উত্তভ স্থরারবরলি রনমুি 

করুন। অভীন আা যাব্বার অরাভীন। 

া অরখ্রু দা’ানা অরনর াভদুররল্লার যারব্বর অরারভন। 

 


	وَكَاَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين (آل عمران : ١٤٦)
	أللھم أجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منھا، آمین یا ربّ العالمین۔



